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پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی
هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری
اعظم رسولی پرشکوه ،نرگس باباخانی

**

چکیده
در عصر جهانیشدن و پيشرفت سريع فنآوري ،سرمايه انسانی بهعنوان مهمترين سـرمايهي
سازمانها قلمداد شده است .درواقع ازآنجاکه نيروي انسانی هر سازمان بهعنوان مهمترين منبع
راهبردي دررسيدن به اهداف سازمانی نقش مهمی را ايفا نمـوده و نيـروي محرکه سازمان
محسوب میشود ،تصورات و نگرشهاي آنـان بـه شغلـشان در حيـات ،کـارايی و اثربخشی
پديـدهاي رفتـاري است که

سازمان اثرگذار است .نگرش کلی انسانها به شغلشان عينيتبخش
در کتابهاي مديريت بر آن "خشنودي شغلی" و "رضايت شـغلی" نـام نهـادهانـد .درواقع
رضـايت شـغلی يکـی از عوامـل بسـيار مهـم در موفقيـت شغلی است ،زيرا باعـث افـزايش
کـارايی و نيـز احسـاس رضـايت فـردي مـیگـردد .يافتههاي پژوهشگران حوزه سازمانی و
مديريت ،حاکی از آن است که عالوه بر عوامل سازمانی و محيطی ،عوامل فردي نيز بر
رضايت شغلی اثرگذار است که يکی از اين عوامل فردي خودتنظيمی هيجانی میباشد؛
بنابراين هدف اصلی اين پژوهش پيشبينی رضايت شغلی بر اساس خودتنظيمی هيجانی در
ميان کارکنان ستادي يک بانک تجاري بود که بررسی اين موضوع از طريق تحليل رگرسيون
صورت گرفت و نتايج تحقيق نشان داد که خودتنظيمی هيجانی سهم بسزايی در پيشبينی
رضايت شغلی کارکنان دارد.
کلیدواژگان :خودتنظيمی هيجانی ،رضايت شغلی ،کارکنان ستادي بانک تجاري.
تاریخ پذیرش 32 :بهمن 8231
تاریخ دریافت 32 :آذر 8231
* کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی ،واحد الکترونیکیی دانشیهاه آداد ومیتح تقایایاه ،تهیرار ،اییرار ،رایانا ی
نتیسنده سئتل.Azam.rasouli96@gmail.com:
**دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشیکده روانشناسیی ،دانشیهاه آداد رود ین ،تهیرار،
ایرار.

 .8مقدمه
قدر سمم این است ک تفایت سیاد ار یا و یدیرار میتاره ر ییتر ییی
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سیری وتا ل کمییدی اسیت و شناسیایی و تاتیت چنیین ویتا می کا یییابی ییر
چی بیشیتر ساد ار یا را بی دنلیال هتا ید داشییت .ییدیرار در ییر سییاد ار
ب نظتر میا نهی و افزایش کارایی کارکنار ساد ار و دستیابی ب ا داف در رأس
ساد ار قیرار دارنید .واضح است کیی چهییتنهی اداره سییاد ار یا و وممکییرد
یدیرار ،رکیتد ییا پیشیرفت اجتماوی را ب دنلال هتا ید داشیت ( ییردا قیادری،
.)8211
یکی اد همترین وتا می ک سال ت روانیی افیراد را تین ین ییکنید ،احسیاس
رضیایت و آرا یش در قیط کار است ( .)Buckman et al., 2015انسار ا رود بیا
ساد ار پیتنید ومیایی یافتی و اب یاد دنیدگی شخصیی و دنیدگی سیاد انی افیراد

ب صتره شهرف در متنیده شده است .ب طتریک ییتیتار سیاد ار یا را هانی

دوح انسار ای ساد انی برشمرد .ادآنجاکی نییروی انسیانی یر سیاد ار بی ونیتار
هم ترین نلع را لردی دررسیدر ب ا داف ساد انی ناش همی را ایفیا نمییتده و
نییروی قرک ساد ار قسیت

ییشیتد ،تصیتراه و نهیرش یای آنییار بیی

شغمشار در حیییاه ،کییارایی و ابربخشیی سیاد ار ابرگیذار اسیت .نهیرش کمیی
انسار ا ب شغمشار وینیتبخش پدییدهای رفتیاری است ک در کتا

ای دیریت

بر آر "هشنتدی شغمی" و "رضایتمندی شیغمی" نیاح نهیادهانیید ( Hülsheger et
.)al, 2013

طال اه نشار ید ید کی

می سیال بسییاری اد شیرکت یا و سیاد ار یا در

هصتص احیساس و نهرش کارکنار نسلت ب شغمشیار نظرسینجی یای ت یددی
انجاح ید ند .رضایت شغمی یکی اد همترین تغیر ای تقایق در رفتار سیاد انی
و مچنین ب ونتار تغیر قیتری در تقایاییاه و تئیتری یای سیاد ار قممیداد

گردیده است .تیاکنتر صید ا طال ی در هصیتص رضیایت شییغمی در جیاله
ختمف ارائ گردیده است ).(Porter, 1999

رضایت شغمی م یکی اد لاحث بسییار هیم در پیشو ش ییای ربییتب بیی
انجاح گرفت است .ب طتر تاریلیی اد سال ای  8391-8331بتد ک رضیایت شیغمی
بی طیتر وسیییع طیر شییده و تضیت بقییث و پییشو ش پشو شیهرار بسیییاری
قرارگرفت است ،ب طتریک تیا سیال  8333بییش اد  2111طال

فاط در آ ریکیا

در ترد رضایت شغمی نتشرشده است .دانشمندار بسییاری بی بررسیی رضیایت
شغمی و وتا ل ؤبر بر آر پرداهت اند .ادجمم  ،بمتنر ب بقث رابط سیطح شیغل و
رضایت شغمی تتج یکند ،او چهیار وا یل را در تلییین ایین تضیت ارائی داده
است ک ولارهاند اد -8 :نزلت  -3کنترل و هار  -2گروه ای کیار یکاارچی -9
جتا ع حرف ای ( اشم داده.)8213 ،
طی سال ای اهیر ،تغییر و تقیتته دییادی در ورصی سیسیتم بیانکی کشیتر
رخ داده است .رقابت یار بان

ا رودب رود بیشتر یشتد و بانی

یای دولتیی و

هصتصی و ؤسساه اوتلاری ر ی

تالش یکننید تیا سیهم

ارائ هد اه تنت تر ستند تا شتریار بیشتری را جذ

کنند و سیتدآوری هیتد

ت داد دیادی بان

بیشتری اد بادار را ب دست آورند .پس ب دنلال اتخاذ روش ا و شییته یایی بیرای
را افزایش د ند؛ ا ا اکثر آر ا اد ونصری ک یتتاند ب ونتار یی

زییت برتیر در

یار رقلا ،تجب تفایت آر یا شیتد ،فافیل انیدهانید .نییروی انسیانی و ایجیاد
رضایت شغمی آنار ،مار حما فاتدهای است ک برای تقاق ا داف و پیشیرفت
ر بان

تدح و رضایت شغمی ،شرب تفایت بانی

یکدل و باانهیزه ستند ک تجب کا یابی بان

یا اسیت .درواقیع ،کارکنیار

و یا سرادیر شدر بانی

بی سیتی

شکست یشتند .پس تتج شایست و ناسب ب کارکنیار بیرای پیرورش نیروییی
تتانمند ،راضی ،والق ند ب کار ،پتیا و هالق ،یتتاند تفایت یر بانی

را رقیم
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سییاد ار ییای کییاری بیتده و طال ی  یا و پییشو ش یای دیییادی در ایین د ینی
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دند ( قمدنیا.)8231 ،
درواقع نیروی انسانی و ا میت آر در ساد ار واق یتی اسیت کی ا یروده ادنظیر
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یچکس پتشیده نیست .ب راستی پیشرفت و استمرار حیاه ساد ار ا درگرو تتج
م جانل دیرار ب ناش و جایهاه سیر ای انسیانی اسیت .شیکتفا شیدر نییروی
انسانی در ساد ار ا اقدا اه گتناگتر را ییطملید .یکیی اد ایین اقیدا اه تین ین
رضایت شغمی کارکنار است (شفی ی و رضایی.)8232 ،
طال

رضایت شغمی اد دو ب د حائز ا میت است :نخیست ،اد جنلیی انییسانی

کی شاییست است با کارکنار ب صتره نصفان و با احتراح رفتیار گیردد و دوح ،اد
جنل رفتاری ک تتجی بی رضایت شغمی یتتانید رفتیار کارکنیار را بی گتنی ای
یدایت نمایید کی بیر کیارکرد و وظیایف ساد انی آر ا تنبیر بهذارد و بی بیرود
رفتار ای ثلت و نفی اد طرف آر ا نجر گردد (.)Specter, 2000

ب د فردی؛ ک درواقع تنبیر آر در رفتار کارکنار را در حسن انجیاحوظیفی (کیار)
ت ییین یکند .ب د ساد انی؛ ی نی تینبیر رضیایت شیغمی در تغیر یای سیاد انی.
دیرار ب س دلیل باید ب رضایت شیغمی کارکنانشیار ا مییت بد نید .اول ،افیراد
ناراضی بیشتر اد بای فیلیت ییکننیید ،اسیت فا یید نید و قییط کیار را تیر
یکنند؛ دوح ،کارکنیار راضیی اد سییال ت جسییمی و بهداشیت روانیی بیشیتری

برهتردارند و بیشتر ومر یکنند؛ ستح ،با افزایش رضیایت شیغمی ،ت هید بی کیار
(ت هد ساد انی) افزایش ییابد .ب د اجتماوی؛ ی نی تنبیری ک رضیایت شیغمی در
ییتتاننید
ییگیذارد .تجرب یای شیغمی هشینتدکننده 
«رضایت کمی اد دندگی» 
اوتمادب نفس و هشینتدی اد دنیدگی را در فیرد افزایش د نید .درواقیع ،رضیایت
شغمی بر کل جا

ابرگذار است و کارکنانی کی اد شیغل هتد رضایت دارنید ،در

جهت رضایت راج کنندگار ( شتریار) قدح بر یدارند ،نهییرش ثلیتتیری بی
دندگی دارند و ادنظر روانی جا
.)8213

ی سالمتری را ب نمایش یگذارند ( اشم داده،

یکی اد وا ل وتا ل ؤبر بر رضایت شغمی و یا رضایت اد دندگی هیتدتنظیمی
یجانی است .تتانایی در کنترل ی

یجار ویشگی همی است ک

باشد .دف تنظیم یجیار تنهیا فرونشیاندر یجیار یای نیا طمت

نیسیت بمکی
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تق یت آراح ،یجار ایش را برود د ید .در ویت

تنظیم یجار ،جریار نظاره ،اردیابی کردر و تغیییر تجربی یای یجیار را شیا ل
یشیتد ( .)Thompson, 2012پیشو ش یای ت یددی نییز در د ینی رابطی بیین
هتدتنظیمی یجانی و رضایت اد دنیدگی و شیغل انجیاحشیده اسیت (باباهیانی و
مکیارار8231 ،؛ ا ییدی)3189 ،؛ ( .)Yigit, 2013در اییین پییشو ش بیر اسیاس
نظری گارتنر ( )3181هتدتنظیمی یجانی را ب ونتار ی

فهتح چندب دی در نظر

گرفت یشتد ک شا ل :آگا ی و شناهت و فهیم یجانیاه؛ پیذیرفتن یجانیاه؛
تتانیایی بیرای کنتیرل رفتار ای تکانشیی و وممکیرد بیر اسیاس ا یداف طمیت
وقتیک

یجاناه نفیی تجربی ییشیتند؛ تتانایی در استفاده اد تنظیم یجانی ک

ب وسییم اسیتفاده اد اسیتراتشی یایی کی پاسیخ یای یجیانی را در یی

حالیت

ان طافپذیر شکل ی د ند ،ی باشد .فیلت نسلی یکیی ییا می ایین تتانیایی یا،
دشتاری در تنظیم یجانی را نشار هتا ید داد .بی طیتریکی قاایار بییر اییین
باورنید کی تنظییم یجانی وا ل کمییدی و ت ییینکننیده در بهزیییستی روانییی و

ش یای کمت سیچی
کیارکرد ابیربخش اسیت (باباهانی و رحیمیی .)8231 ،پیشو 

8

( ،)3189یا یهیل و ایکیییر )3189( 3و اوتلاریار و ا ییدپناه ( )8211نشیار دادهانید
تتانایی تنظیم یجار نجیر بی کیا ش اسییترس ادرا شیده و افیزایش رضیایت
شغمی یشتد .برهی پشو شهرار اظهار کردهاند ک پیشو ش یای انجیاحگرفتی در
حتده ساد انی و دیریت ،حاکی اد این است ک یتتاند پییش بیین همیی بیرای

یجیارپیذیری ویشگیی

پیا د ای یجارپذیری ساد انی و وممکیرد شیغمی باشید.
Colomeischi
Yahyagil, M. Ikier

1
2
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یهتا د میش فرد در ی


ر فرد باید دارا

فردی است ک تجیب نییشار دادر واکینش یای شیاب ویاطفی و احساسیی در
تق یت ای شاب
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یشتد (.)Shaw et al, 2009

رضایت شغمی کارکنار متاره یکی اد دفدف ای یدیرار سیاد ار یا بی وییشه

ساد ار ای هد اتی انند بان

بتده اسیت و ومییرفم اینکی سیاد ار یا اقیدا اه

ت ددی مچتر پرداهت پاداش ،بهلتد قیط کار ،ایجیاد تییت و ا مییت کیار،
تنت در کار ،کار گرو ی و بهلتد ارتلاطاه و  ...را در راستای بهلتد رضایت شغمی
کارکنار انجاح دادهاند ،ب نتیج طمت

نرسیدهاند .این تضت با صاحل صیتره

گرفت در یار برهی اد کارکنار و یدیرار بانی

نییز احسیاس ییشیتد .طال ی

نظری ای دانشمندار و تقایااه صتره گرفت در این د ین حاکی اد آر است کی
والوه بر وتا ل ساد انی و رتلط با شغل و قیط کاری وتا ل رتلط بیا سیال ت
روانی نیز وجتد دارد ک رضایت شخص اد کار و حتی دندگی را تقت تنبیر قیرار
ید د ک برهی اد آر ا هتدتنظیمی یجانی است .درواقع والوه بیر فاکتتر یای
انهیزشی بیرونی و ساد انی وتا می ربتب ب هتد شخص نیز در رضیایت شیغمی
وی ابرگذار است .نظر ب اینک تاکنتر پشو ش ای اندکی در ایین د ینی صیتره
ضروره پرداهتن ب این تضت احساس یشتد.
پشو ش ای بسیاری درد ین رضایت شغمی کارکنیار و وتا یل یؤبر بیر آر در
داهل و هارج کشتر صتره گرفت است ( اشم داده8213 ،؛ باباهانی و مکارار،
8231؛ ایهیییت3182 ،؛ لییی3181 ،؛ ا یییدی3189 ،؛ رضییایی و همیییل داده8211 ،؛
دودانه و مکیارار8232 ،؛ ولیدی و مکیارار8233 ،؛ جیترج3183 ،؛ آوادانیی،
3183؛ یقیی3183 ،؛ لی و جترج )3181 ،ولی پشو ش ای اندکی درد ین بررسی
هتدتنظیمی یجانی چ در داهل و چ در هارج اد کشتر صیتره گرفتی اسیت؛
بنابراین با تتج ب اینک پشو ش ای گذشت بیشتر درد ین بررسی وتا ل ساد انی
و بیرونی انند پاداش ،حاتق و زایا ،شرایط ناسیب کیاری ،جتسیاد انی ،قییط
کار ،ارتلاطاه و  ...صتره گرفت اسیت و نتیایم یترد انتظیار بی طیتر کا یل در

ساد ار ا باألهص ساد ار ای هد اتی انند بان

حاصل نشیده اسیت ضیروره

پرداهتن ب تنبیر وتا ل سال ت روانی انند هتدتنظیمی یجانی بر رضایت شغمی
احساس یشتد .با تتج ب طالب فتق دف اصمی این پیشو ش بررسیی رابطی
بانی

یباشد.

 .2مبانی نظری
رضایت شغلی
رضایت شغمی جمتو ای اد احساساه و باور اسیت کی افیراد در یترد شیافل

کنتنی هتددارند .رضایت شغمی یکی اد وتا ل هم در تفایت شغمی است؛ وا می کی

تجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی ییگیردد .رضیایت شیغمی ی نیی
دوست داشتن شرایط و لتادح ی

شغل ،شرایطی ک در آر کار انجاح یگیرد و پاداشی

ک برای آر دریافت یشتد (دندی پتر )8213 ،با تتجی بی طالیب زبیتر ،ییتیتار
گفت« :رضایت شغمی» ی نی احساس هرسندی و هشنتدی ک فرد اد کار هتد یکنید
و لذتی ک اد آر ی برد و در پی آر ،ب شغل هتد دلهر یی و وابسیتهی پییدا ییکنید.
«رضایت شغمی» حالتی طلت  ،واطفی و ثلت حاصل اد اردیابی شغل یا تجار

شغمی

است؛ فهت ی دارای اب اد ،جنل ا و وتا ل گتناگتر ک باید جمتو آر یا را در نظیر
گرفت .ادجمم این وتا ل ،ی تتار ب صفاه کارگر و کار ند ،نت کیار ،قییط کیار و
روابط انسانی کار اشاره نمتد.

فیشر 8و انا 3رضایت شغمی را وا می درونیی یی داننید و آر را نیتوی سیادگاری

واطفی با شغل و شرایط اشتغال یانهارند؛ ی نی اگر شغل تردنظر ،لیذه طمیت

را

برای فرد تن ین کنید ،او اد شیغمش راضیی اسیت .در اابیل ،چنانچی شیغل یتردنظر
V.E.Fisher
J.V.Hanna

1
2

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

هتدتنظیمی یجیانی و رضیایت شیغمی در کارکنیار سیتادی یی

تجیاری

44

رضایت و لذه طمت

را ب فرد ند د ،در این حالت ،او اد کار هتد ذ ت یینمایید
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قااار ده است در جسیت وجیتی ت ییین ومیل اساسیی رضیایت اد شیغل در
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و درصدد تغییر آر بر یآید ( .شفیعآبادی)8211 ،

ساد ار و اداره ستند .تاکنتر آر ا تتانست اند ب رشت ای اد وتا یل بابیت و یرتلط بیا
رضایت شغمی دست یابند ،ا ا دستیابی ب ی

الهتی جا ع تجربی تقایقنیافتی اسیت.

یتتار ب اهتصار ب چند وا ل ک در این د ین اد ا میت بیشتری برهتردارند ،اشیاره

کرد .پترتر 8و استیرد 3ب چهار وا ل ذیل اشارهکردهاند:

 -8وتا ل سراسری ساد ار؛ ی نی تغیر ایی ک ب طتر وسیع در ترد بیشتر
کارکنار صدق یکند؛ ثل حاتق و فرصت ای ارتاا.
 -3وتا ل بالفصل قیط شغمی؛ تغیر ایی ک گروه ای شغمی را تشکیل ید د؛
مانند شیته سرپرستی و کیفیت روابط با مکارار ،شرایط کار و قل کار.
 -2وتا ل قتتایی یا ف الیت ای بالف ل شغمی؛ انند قممرو شغل ( یزار تنت ،
استاالل و سؤولیت) و وضت ناش.
 -9وتا ل فردی؛ ویشگی ایی ک ی

فرد را اد دیهری تمایز یسادد; مچتر

سن ،سنتاه هد ت و شخصیت (اوتمادب نفس ،وزح و بمتغ) ). (Crion & leap, 1989
نظریههای رضایت شغلی
نظریه نیازها
یکی اد همترین تئتری ا درد ین انهییزش انسیار را ابرا یاح یادلت تقیت ونیتار
”سمسم راتب نیاد ا” طر نمتد کی ولیارهانید اد :نیاد یای فیزیتلیتکیکی ،نیاد یای
W. Porter
M.Steers

1
2

ایمنی ،نیاد ب وشق ،نیاد ای احتراح ،نیاد ای هتد شکتفائی (نیاد یای آدادی تقاییق و
بیار و نیاد کسب دانش و در ) زلت تاد بتد رگاه ی

سیطح اد نیاد یای بیرآورده

شتند دیهر برانهیزاننده نیستند و سطت باتتر نیاد یا جهیت انهییزش فیرد شیرو بی
نیازهاي فیزیولوژیكي
همترین سطح سمسم راتب نیاد ا ،نیاد بی آ

و فیذا و آنچی بیرای بایای انسیار

ضروری است ،یباشند .طابق این تئتری وقتی این نیاد ا ارضا شتند دیهر نمییتیتار

اد آر ا ب ونتار انهیزه ستد برد .وسیم ارضای این نیاد ا پتل است.
نیازهاي ایمني

ادلت برای ایمنی واطفی طابق ایمنی فیزیکی ا میت قائل است و بر این باور است
ک انسار برای نههداری و حفظ آنچ در اهتیار دارد نهیرار اسیت و وقتیی ارضیا شید
دیهر برانهیزاننده نختا د بتد .نیاد ب وشق یا نیاد ای اجتمیاوی ،نییاد بی پیتسیتهی و
دللستهی و قشتر بتدر با دیهرار.
نیاز به احترام
ادلت اشاره ی کند ک این سطح ،م شا ل احتراح ب هیتد و یم احتیراح اد ناحیی

دیهرار است.

نیازهاي خود شكوفائي
هتد شکتفائی آردوی شدر رچ بیشتر و بیشتر است .اد آنچ فرد قابمیت شیدنش

را دارد .این سطح اوج تماح نیاد ای سطت پائین ،یانی و باتیی انسار است.
نیازهاي آزادي ،تحقیق و بیان

وجتد شرایط اجتماوی ک در آر آداد سخن گفیتن جیاد اسیت و اجیرای ویدالت،

نیکی و صداقت تشتیق یشتد.
نیاز به کسب دانش و درک

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

ف الیت یکنند.
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دسییتیابی و طلا ی بنییدی دانییش قیییط ،نیییاد کنجکییاوی ،یییادگیری ،ت مییق کییردر،
تجرب اندودی و بررسی نمتدر .ادلت تاد است ک دودست نیاد ای آهر (آدادی بییار
و دانشاندودی) پیشنیاد ای اساسی جهت ارضای پنم دست نیاد دیهرند و در حایایت
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 011راه ییایی بییرای رشیید و ارضییای نیاد ییای دیهییر قسییت

یییشییتند ( قمییدپتر و

مکارار.)8211،

نظریه بهداشت -انگیزش (دوعاملی هرزبرگ)
ردبرگ با نظرهتا ی اد حدود چهار یزار کیارگر در هصیتص نیت احساسشیار
درباره شغل ،ب این نتیج رسید ک دودست اد وتا یل کیا الا تفیاوه تجیب دو نیت
احساس درباره کارشده است ،اداینرو:
نخست :برهی اد وتا ل شغمی ب رضایت هاطر نجر یشیتد ،درحیالیکی دیهیر
وتا ل مکن است انع نارضایتی باشند و نلع رضایت هاطر نیز نختا ند بتد؛
دوح :رضایت شیغمی و نارضیایتی شیغمی بیر روی پیتسیتاری واحید قیرار ندارنید
ردبرگ ی

دست اد وتا ل دیهر را در ایجاد رضایت ؤبر ییدانید کی نلتدشیار در

ساد ار ب نارضایتی یانجا ید .او ایین وتا یل را وتا یل انهیزشیی نا ییده اسیت کی
ولارهاند اد تفایت در انجیاح دادر کیار ،شناسیایی ،نفیس کیار ،سیئتلیت ،رشید ییا
پیشرفت .ب نظر ردبرگ ،در جا

اصر نیاد ای اساسی ردح برآورده شیده اسیت.

اداینرو ،ارضای نیاد ای پایینتر ب رضایت شغمی نجر نمیشتد .بهترین احساسی کی
این ارضا ایجاد یکند ،بیاوتنایی ب شغل است ،رچند ویدح ارضیای آر یا نجیر بی
نارضایتی یشتد .اداین رو رضایت شیغمی ،تیابع ارضیای نیاد یای بیاتتر اسیت ،دییرا
دستیابی و ارضای آر ا تا حدی دشتار است .ب

مین دلیل ودح ارضای این نیاد ا تنها

ب بیاوتنایی نسلت ب شغل یانجا د (هدایاری فرد.)8211 ،

تئوری کامروایی نیاز
طلق این نظری اگر فرد آنچ را ک یهتا د بتتاند ب دست آورد هشنتد یشیتد.
رچ شخص چیزی را بیشتر بختا د وقتی آر ا ب دست ییآورد هشینتدتر هتا ید
ترداستفاده قرارگرفت است:
 -8الهتی کا شی
 -3الهتی ضرب ای
ر دو الهت فر

یکنند ک رضایت شغمی تاب ی اسیت سیتایم ،اد درجی ای کی

قیط با ساهتار نیاد ای فرد مختانی دارد .بر اساس الهتی کا شی ،رضیایت شیغمی
تاب ی است ستایم و نفی ،اد تفاوه یار نیاد ای ی

شخص و درج ای کی قییط

کار آر نیاد ا را فرا م یکند .رچ جمت تفاوه با در نظر گرفتن م نیاد ا بیشیتر
باشد ،هشنتدی کمتر است و رچ تفیاوه کمتیر باشید ،هشینتدی بیشیتر اسیت .در
الهتی ضرب ای ،نیاد ای شخصی را در درج ای ک شغل اد وهده ارضای آر بر ییآیید
یکنند و ساس حاصلضر

ضر

حاصلضر

ا را برای م نیاد ا جمع یکننید .جمیت ایین

ا نشارد نده یزار رضیایت شیغمی فیرد اسیت ( قمیدپتر و مکیارار،

.)8211

نظریه ERG
این نظری تتسط کالیتتر آلدر طر شده است .وی با دف بسط و آد ایش نظریی
سمسم راتلی زلت ،دل اصال شیدهای ارائی کیرده کی دربرگیرنیده سی جمتوی اد
نیاد ای اساسی است .این نیاد ا ولارهاند اد :نیاد ای دیسیتی ،اجتمیاوی و رشید .وی
نظری هتد را ب راحل ،یل ب نیاد ا و رضیایتمندی و اینکی چهتنی رضیایتمندی اد
نیاد ای اساسی تنبیر یپذیرد و بر تمایل ب نیاد ای دیهیر ابیر دارد ،ارتلیاب یید ید.
رضایتمندی ب حالتی درونی اشاره دارد کی درنتیجی رسییدر بی چییزی کی شیخص

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

شد و نها یک آر ا بی دسیت نییاورد ناهشینتد ییشیتد .در ایین نظریی دو الهیت
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درصدد یافتن آر بتده است ،پدید یآیید .تماییل نییز یی حیالتی درونیی اسیت و بیا
فا یمی چتر هتاست  ،شده نیاد و انهیزه ترادف است (هدایاری فرد.)8211 ،
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نظریه برابری و انتظار
نظری برابرینخستین بار ،تتسط آدا ز ارائ شد .ب اوتااد او ،انسار متاره هتا یار
برهترد نصفان با هتد است .ب ولاره بهتر ،برابری باور بی ایین نکتی اسیت کی در
اایس با دیهرار ،با ا نصفان برهترد شده و نابرابری باور ب این نکتی اسیت کی در
اایس با دیهرار ،با ا فیر نصفان برهترد شده است .بیر اسیاس ایین نظریی  ،فراینید
اایس برابری بر لنای نسلت ورودی ب هروجی انجاح ییپیذیرد .ورودی آورده یای
فرد انند سطح تقصیاله ،تجرب  ،کتشش و وفیاداری بی سیاد ار و نتیایم چیز یایی
است ک فرد اد ساد ار دریافت یکنید ،اننید حایتق ،روابیط اجتمیاوی ،شناسیایی و
پاداش درونی درادای آورده ایش .کارکنار ساد ار نخست نقیته برهیترد سیاد ار بیا
هتدشار در اایس با دیهرار را یسنجند .فرد با این اردیابی ،احساس برهترد وادتن
یا ناوادتن را در

یکند.

نظری انتظاربر لنای ت لیراه وروح ( )8319اد ومم ساد انی پای گذاری شده اسیت.

نظری انتظار ب سائل طر شده در کتب لذهجتیی بر ییگیردد کی در د ی 8321
طر شد و ب نظتر انهیزش کاری ،ترداستفاده قرار گرفت .این نظری بیار یکند ک
ردح ب شغل ای ختمفی ک در اهتیار آنار است ،ینهرند ( انند آ در بیر سیرکار در
برابر نیا در بر سرکار) و ب انتخا

شغمی یپردادند کی بی تصیتر آنیار بیا بیشیترین

احتمال ب پاداش ای تردوالق یانجا د.

خودتنظیمی هیجانی
تعریف هیجان
در ترد یجار 8دو تضت وجتد دارد ک در بین تخصصار و نظری پیردادار ایین
بخشی ،یکی اد ومل دشتار بتدر ت ریف یجار ماتشی و شخص نلتدر یرد آر بیا
فا یمی نظیر :احساس ،3واطف  ،2هُمق 9و  . ...رچند ک بر اساس ت اریف این فیا یم
اد م جدا ستند ،ولی در ومل رد دقیای بین آر ا وجتد ندارد؛ بنیابراین ،تمیایز بیین

حالت ای یجانی و فیر یجانی دشتار است.

پشو شهرار اصر یجار ا را پای و بنیاد رشد انسار و روابط او در نظر یگیرند.
طی سالیار ب هاطر پیچییدگی فهیتح و ا ییت یجیار نظریی پیردادار و دانشیمندار
ت اریف تفاوتی اد یجار ارائ دادهاند ،ا ا در جمت
پیچیده و چندب دی است ک

یتتار گفت ک

یجار رویدادی

نجر بی آ یادگی بیرای ومیل ییشیتد ( Key Welker,

 .)2008برجست ترین ت ریفی ک پشو ش ای ت دد آر را لنای کار هتد قیرار دادهانید،
دارای ی

ت ریف و دیدگاه چند ؤلف ای است .در این ت رییف یجیار یا بی صیتره

فرآیند ای چند ؤلف ای و ما نگ هرده سیستم ای روارشناهتی ،شیا ل فرآینید ای
واطفی ،شناهتی ،انهیزش تظیا راه چهیره ای و فیزیتلیتکیکی پیرا یتنی ،طیر شیده
است).)Damssio, 2005

ب رحال یکی اد ت اریف ساده و شاید نسلتاا قابلقلتل یجار این است " :یجار بی
حالت ای تقتی تتأح با برانهیختی یا فروریختهی گفت یشتد ک

میراه بیا تجمییاه

فیزیتلتکیکی ،چهره ای ،روانی و وممی است ".دف یجاناه واکنش تجتد دنیده در
جهت سادگاری ناسب با تق یت ای ب وجتد آ ده است .بر اساس این ت ریف وقتی
1

emotion
feeling
3
Affect
4
.mood
2

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

حتده تتافق ومت ی در ترد آر ا وجیتد نیدارد :ت رییف یجیار و انیتا

یجیار .در
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میراه بیا تجمییاه فیزیتلیتکیکی،

فردی هتشقال است ،حالت برانهیختهیی دارد کی

احساس ای هاص درور روانیی ،حالیت چهیرهای هیاص و رفتار یای هیاص ،ثیل
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هندیدر و بات و پایین جهیدر دارد .مچنین وقتی فردی یگتیید کی فمهیین اسیت،
حالتی حاکی اد فروریختهی دارد ک بیاد دارای ویشگیی یای فیزیتلیتکیکی ،چهیرهای،
روانی و رفتاری هاص ،ثل سستی و گری است.

انواع هیجانها
در تاسیم بندی انتا

یجار ا نظر واحدی وجتدی ندارد .یکی اد تالش یای اولیی

برای تاسیمبندی یجار ا در کار ای پدر روانشناسی وممی ،ی نی ویمهمم وونت ،آ یده
است ( .)Gorman, 2004وی برای طلا بنیدی یجیار یا اد روش فالیب هیتد ،ی نیی
درونهری ،بهره جست است .تشخیص انتا

یجار ا در نظری وی بر اسیاس سی بد ید

صتره پذیرفت است :هتشآیند /ناهتشایند ،آرا یدگی /تنش و آراح /برانهیخت .
لنگ ،برادلی و کانیره ( ،)8331تما ی انیتا

یجیار را در دو اتلی تاسییمبنیدی

کردند (ب نال اد کاویانی و مکارار .)8219 ،دست اول ،یجار ایی کی بیا رفتار یای
روی آوردی ،دللستهی و تمایل مراه است؛ دست دوح ،شا ل یجار ایی است کی در
قالب رفتار ای اجتنابی ،کنار کشیدر و فرار ظا ر یشتند .اد این دیدگاه یجار نیتوی
"آ ادگی برای ومل" است و لذا یتتار آر را در قالب یجار یای ثلیت (هتشیایند)
انند شادی و نیرو ندی و یجار ای نفی (ناهتشایند) انند فم ،هشم و ...طلا بندی
کییرد .آر ییا مچنییین حالییت برانهیختهییی و جییاذ
ناهتشایندی یجار ا قابلتفکی

بییتدر را اد جنل ی هتشییایندی

یدانند و تادند یجار ای ثلت و نفیی یر دو

یتتانند در وسط قتر ای برانهیختهی و جاذب بتدر شا ده شتند (برا نی.)8218 ،

الف) ترس :واکنشیی یجیانی اسیت و اد تغیییر انسیار کی تق ییت ،هطرنیا و

تهدیدی برای سال تی اوست ،ناشی یشتد .در

خاطراه و تهدید ا یتتاند روانیی

یا جسمانی باشد .رایمترین تق یت ای ترسآور ربتب یشتد ب پییشبینیی صید
جسمانی یا روانی ،آسیب پذیری در برابیر هطیر ،اد اینکی تتانیایی اابمی کیردر را بیا

تفایت ای قریبالتقت ندارد .پیشبینی فرد ک نمیتتاند با تهدیید ییا هطیر قیطیی
اابم کند .ب انداده ی ر ویشگی واق ی هتد تهدید یا هطر ،ب ونتار نلع ترس ا میت
دارد .تیرس بی ونییتار یی

وال ییت شیدارد نده بییرای صیید جسییمانی یییا روانییی

یشتد .فردی ک ترسیده یمردد ،ورق یریزد ،ب دور وبر هتد نهیاه ییکنید و بیرای
قافظت اد هتدش احساس تنش وصلی یکند (حسینی و هیر.)8231 ،
) هشم :هشم یجاناتی فراگییری اسیت .نهیا ی کی افیراد جدییدترین تجربی

یجانی هتد را تتصیف یکنند ،هشم یجانی است ک بیشتر ب ذ ن یآید .هشم اد

انع ب وجتد یآید .ثل د انی کی فیرد برداشیت ییکنید کی نیرو یای بیرونیی ،در
برنا

ا ،دف ا یا سال تی او اهتالل ایجیاد ییکننید .هشیم مچنیین اد هیانیت در

ا انت ،ترد بی اوتنایی قرار گرفتن ،ترد انتااد نا تج قرار گرفتن ناشی یشتد .هشم
ن تنها پرشترترین یجار ،بمک هطرنا ترین یجار نیز است ،ب طیتری کی

یدف آر

نابتد کردر تانع در قیط است (برا نی.)8219 ،
ج) فم :نفیترین و آدارندهترین یجار است .فیم اصیتتا اد تجربییاه جیدایی ییا
شکست ناشی یشتد .جدایی اد دست دادر فردی وزیز اد طریق رگ و طالق ،چیتر

فم هیمی ناهتشایند احساس یشتد فرد را باانهیزه یکند تا قلل اد وقیت دربیاره آر،
ر کار تدح را برای کا ش دادر شرایط فمانهیز انجاح د د .یکی اد جنل ای ثلت فم
این است ک ب صتره فیر ستایم ب انجاح گروه ای اجتمیاوی کمی

ییکنید .چیتر

جدایی اد افراد وزیز تجب فم یشتد و ب هاطر اینک فم یجیار ناراحیتکننیدهای
است ،پیش بینی آر ،افراد را باانهیزه یکند تا بیا وزیزانشیار نسیجم بماننید (برا نیی،
.)8219

د) شادی :تنبیر شادی برهالف تینبیر فیم اسیت وقتیی فمهیین سیتیم ،احسیاس

بیحالی و کنارهگیری ی کنیم ،وقتی شادیم ،احساس والق و اشرتی بتدر ییکنییم.
شادی وظیف ای دوگان دارد .اول شادی ا کم

یکند ک برای انجاح دادر ف الیت ای

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

قریبالتقت ومل ی کند و ب صتره برانهیختهی سیستم وصلی هیتد ختیار آشیکار

019

اجتماوی اشتیاق داشت باشیم ،للخند ای شادی ب ت ا یل اجتمیاوی کمی

ییکننید و

شکل گیری روابط را تاتیت ی کنند بانیاا شادی "وظیف آرا یشبخیش" دارد .احسیاس
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ثلت دندگی را جالب یکند و تجربیاه دندگی ناکیا ی ،ناا ییدی و ویاطفی نفیی را

ت ادل یسادد (حسینی و هیر.)8231 ،

تعریف تنظیم هیجان :در یار پشو شهرار در ترد ت ریف تنظیم یجار تتافایوجتد ندارد .ولی ،ب نظر ی رسد ک پشو شهرار روی دو ویشگی هیم تنظییم یجیار
تنکید یکنند ک ولارهاند اد درونیی و بیرونیی بیتدر تنظییم یجیار و فراینید یدف
8

قتری تنظیم یجار (.)Kopp & Neufeld, 2003

این گروه اد دانشمندار ب تنظیم یجار ب ونتار ی
دارند .در این دیدگاه ،تنظیم یجار ی

فرآیند درونی و بیرونیی تتجی

فرآیند جزا یباشد و ترجیقاا با جمتو ای اد

ؤلف ا اد قلیل پاسخ ای نتروفیزیتلتکیکی ،وناصر شناهتی ،دیریت تتجی و یجیار
آشکار ربتب ب رفتار رتلط است.
فرآیند تمرکیز بیر

دو اا ،این گروه اد پشو شهرار بیار یکنند ک تنظیم یجار ی

دف است .ب این نی ک افراد برای رسیدر ب ا یداف هیم ،افمیب نییاد بی تنظییم
یجار ای هتد دارند .ب ونتار ثال ،افراد ب اابم با یجار یای نفیی جهیت حفیظ

روابط با دیهرار و تمرکز بر ف الیت ای هم رودان هتد نیاد دارند.
این نظرگاه با این دیدگاه ک تنظیم یجار حالت بخصتصیی اد هیتدتنظیمی اسیت،
ما نگ ی باشد .هتدتنظیمی ب ونتار دیریت هتد برای تغییر پاسخ ای هتاسیت ییا
ناهتاست جهت رسیدر ب ا داف آگا ان یا فیرآگا ان ت ریف شیده اسیت ( & Vohs

 .)Schemiche, 2003شکست در تنظیم یجار افمب نجر ب شکسیت در هیتدکنترلی
ی شتد و نتایم تجربی این باور را حمایت یکنید .بی ونیتار ثیال پریشیانی یجیانی
ت یینکنندهی همی برای هرید تکانشی (جزء اهتالته کنترل تکان طلا بندی نشیده)
Goal-oriented process

1

است و باوث یشتد ک افراد اد ف الیت کاری اجتنا

کنند و کار هتیش را ب ت تییق

بیاندادند ( )Faber, 1992بنابراین تنظیم یجار و هتدتنظیمی ب

برهی اد ت اریف دیهر تنظیم یجار در دیر آورده شده است:

حتده پاسخ یداند کی بیرای

ت دیل یا تغییر در حتده دیهر پاسخ ب هد ت گرفت یشتد.

سیچتی 3و مکیارار ( )8338تنظییم یجیار را وتا یل بیرور و درور ارگانیسیمی
ت ریف ی کنند ک اد طریق آر برانهیختهی یجانی اد سیر گرفتی ییشیتد ،کنتیرل و
ت دیل یشتد و فیرد را قیادر بی وممکیرد سیادگاران در تق ییت یایی ییکنید کی
برانهیزانندهی یجار ستند
تا استر )8339( 2یگتید" :تنظیم یجیار فرآینیدی بیرونیی و درونیی اسیت کی
سئتل بادبینی ،اردییابی و ت یدیل واکینش یای یجیانی ( خصتصیاا ادنظیر شیده و
دهد ار) برای ب انجاح رساندر ی

دف است".

گروس ( )8331بیار یکند ک تنظیم یجار فرآیندی اسیت کی اد طرییق آر افیراد
تقت تنبیر یجار ا ( خصتصاا د ار و چهیتنهی آر یجیار یا) و چهیتنهی ابیراد و

تجرب ی آر یجار ا قرار یگیرند.

ادنظر گراتز 9و رو ر ( )3111تنظیم یجار شا ل چهار فهتح است:
 -8آگا ی و فهم اد یجار ا
 -3پذیرش یجار ا
 -2تتانایی برای کنترل رفتار ای تکانشی و رفتار نمتدر بر اساس ا داف تردنظر،
د انی ک

یجار ای نفی اتفاق یافتند.
1

Dodge
Cicchetti
3
Thompson
4
Gratz
2

014
پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

داج )8313( 8تنظیم یجار را فرآیند برانهیختهی ی

م رتلط ستند.

 -9تتانایی برای استفاده اد را لرد ای تنظیمکنندهی یجار (ادنظر تق یتی ناسب)
و ان طافپذیری در ت دیل پاسخ ای یجانی بر اساس ا داف فردی و تااضا ای
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تق یتی.
دودانه و مکارار در سال ( )8232در اال ای تقت ونتار "بررسی رابطی

یتش

یجانی و رضایت شغمی کارکنار بیا اسیتفاده اد یدل یادته سیاهتاری در یکیی اد
صنایع نفت تهرار" ب این نتیج رسیدند کی بیین یتش یجیانی کارکنیار و رضیایت
شغمی آنار ی

ارتلاب ستایم و نادار وجتد دارد.

طاللی و فلاری در سال ( )8238در پشو شی بیا ونیتار ت ییین رابطی تمایزییافتهی
هتد ،تش یجانی و رضایت دناشتیی در راکز شاوره شهر شا رود بی ایین نتیجی
رسیدند ک بین تش یجانی و هتد تمایزسیادی و بیین یتش یجیانی و رضیایت
دناشتیی رابط ثلت نادار وجتد دارد.
اوتلاریار و ا ید پناه در سال ( )8211در اال ای تقت ونتار "رابط
و رضایت شغمی" با روش کمی و ملستهی ب این نتیج رسیدند ک
رضایت شغمی بیا یکیدیهر ملسیت

تش یجیانی
تش یجیانی و

سیتند .مچنیین ،بیین دو ؤلفی هیتدتنظیمی و

هاره ای اجتماوی با رضایت شغمی رابط وجتد دارد.
ویدی و مکارار در سال ( )8233در اال ای تقت ونتار "پیشبینیی رضیایتمندی
وردشکارار اد طریق تش یجانی و ؤلف ای آر" با روش تقایق کمی و ملسیتهی
و رگرسیتر ب این نتیج رسیدند ک بیین یتش یجیانی و رضیایتمندی وردشیکارار
ملستهی ثلت و ناداری وجتد دارد .نتایم تقمیل رگرسیتر حیاکی اد آر اسیت کی
دو ؤلف هتدتنظیمی و اردیابی وتاطف دیهرار پیش بینی کننده  21درصد اد وارییانس
رضایتمندی وردشکارار بتد.

باباهانی و مکارار در سال ( )8231در اال ای تقت ونتار "پییش بینیی رضیایت
شغمی براساس هتدتنظیمی یجانی و کانیسم ای دفاوی در کار نیدار اداره بهزیسیتی
استار تهرار" با روش تقایق کمی و ملستهی پیرستر ب این نتیج رسیدند کی

می

نادار دارند .بین م ؤلف یای هیتدتنظیمی یجیانی بی فییراد آگیا ی یجیانی بیا
کانیسم ای دفاوی رشد نایافت و روار آدرده رابط

کیتس و نیادار دارنید .نتیایم

تقمیل رگرسیتر نشار داد ک هتدتنظیمی یجانی  2درصد واریانس رضایت شیغمی را
تلیین یکند ،ا ا سل

یای دفیاوی ،رضیایت شیغمی را تلییین نمییکننید .در بررسیی

تفاوه ای جنسیتی با آد تر  tنشار داده شد ،ردار در ؤلف ای رضایت اد ترفی اه،
حاتق و زایا و رضایت اد شرایط قیط کار در سطح باتتری اد دنار قیرار دارنید؛ ا یا
در نمره کمی رضایت شغمی بین دنار و ردار تفاوه ناداری شا ده نشد.
قمدی و م

قمدی در سال ( )8232در اال ای تقت ونیتار "بررسیی رابطی

تش یجانی با وفاداری ساد انی و رضایت شغمی کارکنار طال ی یتردی :اداره کیل
آ تدشوپرورش استار گمستار" با روش تقایق کمی و ملستهی ب این نتیج رسیدند
ک تما ی اب اد تش یجانی :هتدآگا ی ،هیتدتنظیمی ،انهییزش ،میدلی و افیزایش
هاره ای اجتماوی با رضایت شغمی و وفیاداری سیاد انی کارکنیار رابطی


نیاداری

دارد .مچنین کارکنار با تش یجانی بات تمایل بیشتری دارند ک دارای سطت بیاتی
رضایت شغمی باشند و افرادی ک نسلت بی شیافل هیتد وفیاداری دارنید نسیلت بی
آر ایی ک دارای وفاداری شغمی پایینتری ستند ،تفاییت شیغمی بیشیتری را تجربی
یکنند.

صفرداد و مکارار در سال ( )8233در اال ای تقت ونتار "بررسی رابطی

یتش

یجانی با ت هد ساد انی و رضایت شغمی کارکنار اداره کل پسیت اسیتار گمسیتار" بیا
روش تقایق کمی و ملستهی ب این نتیج رسیدند کی تمیا ی اب یاد یتش یجیانی
(هتدآگا ی ،هتدتنظیمی ،انهیزش ،مدلی و افزایش هاره ای اجتماوی) با رضیایت

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

ؤلف ای هتدتنظیمی یجانی ب فیراد آگا ی یجانی با رضایت شغمی رابط ستایم و

000

شغمی و ت هد ساد انی کارکنار رابط

ناداری دارد .مچنین کارکنار با تش یجیانی

بات تمایل بیشتری دارند ک دارای سطت باتی رضیایت شیغمی باشیند؛ و افیرادی کی
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نسلت ب شافل هتد ت هد دارند نسلت ب آر ایی ک دارای ت هید شیغمی پیایینتیری
ستند ،تفایت شغمی بیشتری را تجرب یکنند.
ا یدی 8و مکارار در سال ( )3181در اال ای تقیت ونیتار "پییشبینیی رضیایت
دناشتیی بر لنای هتدتنظیمی یجانی" ب این نتیجی رسییدند کی آگیا ی یجیانی و
شفافیت یجانی پیشبین ناسلی جهت رضایت دناشتیی یباشد.
لی 3در سال ( )3181در اال ای تقت ونتار "چهتن

یتش یجیانی بیا رضیایت

شغمی و هستهی فرب در شافل هد اتی رتلط یشیتد" بی ایین نتیجی رسیید کی
هتدتنظیمی یجانی ارتلاب نفی با هستهی در کیار دارد و هتدآگیا ی یجیانی تینبیر
هم و ثلتی بر رضایت شغمی دارد.
لی و مکارانش در سال ( )3182در اال ای تقیت ونیتار "تینبیر هیتدتنظیمی بیر
رضایت شغمی و تمایل ب تر هد ت یار کار ندار بخش اورکانیس" بی ایین نتیجی
رسیدند ک هتدتنظیمی دیرشاه ای رضایت شیغمی را تقیت تینبیر قیرار یید ید و
ارتلاب بسیار نزدیکی با رضایت شغمی و تمایل ب تر هد ت کارکنار دارد.
جترج و ایمییاس 2در سیال ( )3183در االی ای تقیت ونیتار " یتش یجیانی و
رضایت شغمی" ب این نتیج رسیدند ک ارتلاب ثلت و ناداری بین تش یجیانی و
رضایت شغمی وجتد دارد .اد طرفی تجرب و وض یت اددواج نیز تینبیر همیی بیر ایین
وتا ل دارد.

1

Omidi
Lee
3
George & ilias
2

براکت 8و مکارانش در سال ( )3181در اال ای بیا ونیتار "تتانیایی هیتدتنظیمی
یجانی ،هستهی و رضایت شغمی یار ممار بریتانیایی" ب ایین نتیجی رسییدند کی
هتدتنظیمی یجانی باوث کا ش هستهی فرب و افزایش رضایت شغمی یار ممیار

 .9روش پژوهش
روش تقایق تتصیفی اد نت
نا ش ب وضت

ملسیتهی اسیت .تقاییق تتصییفی مانهتنی کی اد

یتتار دریافیت تتصییف وینیی ،واق یی و ینظم حیتاد  ،روییداد ا

تضتواه ختمف یباشد .این تقایق ادنظر دف جزء تقایااه کاربردی اسیت کی
ب صتره یدانی ب جمعآوری داده ا پرداهت شد.
نمتن گیری ،فرایند گزینش و انتخا

ت دادی اد اوضاء جا

است ،ب طتریکی بیا

بررسی نمتن و در هصتصیاه یا ویشگی ای آد تدنی یای نمتنی  ،قیادر بی ت مییم
ویشگی ا یا هصتصیاه ب وناصر جا ی باشییم (دانیایی فیر و مکیارار .)8212 ،بیا
ونایت ب این تضت روش نمتن گیری ناسب جهیت ایین پیشو ش نمتنی گییری در
دسترس ی باشد.
جهت جمعآوری اطالواه در ادبیاه و پیشین تقایق اد روش گردآوری اطالویاه
ب روش کتابخان ای اد ابزار ایی نظییر کتیا  ،االی و اینترنیت و بی روش ییدانی اد
ابزار ایی نظیر پرسشنا  DERSهتدتنظیمی یجانی (شا ل  1دیر ایاس و  21گتی )
و پرسشیینا

ین ی سییتتا (شییا ل  1دیر ایییاس و  83گتی ی ) جهییت رض یایت شییغمی

استفادهشده است.
پرسشنا

ا دارای دو بخش شخصیاه فیردی افیراد شیا ل (سین ،جینس ،سیطح

تقصیاله ،سابا هد ت) و سؤاته است و پرسشنا

ا سؤال کتس ندارد.

1

Brackett

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

یگردد.


001

روایی و پایایی ابزار سنجش:
نظتر اد روایی این است ک ایاس و قتتای ابزار با سؤاته ندرج در ابزار دقیااا
تضت

تغیر ا و ترد طال

را بسنجد .ی نی آیا هصیص ای ک یهتا د اندادهگیری

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال پنجم/شماره دوم /پاییز و زمستان 8931

 009شتد ،اندادهگیری یشتد یا هیر؟ (حافظ نیا.)8211 ،

بدور آگا ی اد روایی ابزار اندادهگیری نمییتیتار بی دقیت داده یای حاصیل اد آر
اطمینار داشت (سر دی.)8212 ،
پرسشنا رضایت شغمی در طال اه بسیاری نظیر پشو ش بابیاداده و مکیارار در
بررسی رابط بین ودالت ساد انی و رضیایت شیغمی کارکنیار سیاد ار بهزیسیتی شیهر
اصفهار استفادهشده است و روایی قتتایی آر تتسیط چنید نفیر اد هلرگیار و اسیاتید
تائید شده است .گرتز و روئمر نیز در سال ( )3119بی وسییم تقمییل ویا می وجیتد 1
وا ل پرسشنا هتدتنظیمی یجانی  DERSرا تردبررسی قراردادند .نتایم حیاکی اد
آر است ک این ایاس اد مسانی درونی باتیی 1932 ،برهتردار یباشد.
نظتر اد اوتلار (پایایی) ،یزار دقت شاهص ا و یار ایی است ک درراه سینجش
پدیده تردنظر تهی شدهاند (ساروهانی .)8212 ،در این تقایق بیرای بررسیی مسیانی
درور آد تر اد آلفای کرونلاخ استفادهشده است.

جدول  )8سنجش آلفای کرونباخ

متغیر
رضایت شغلی

آلفای کرونباخ
1/499

تعداد سؤاالت
04

تعداد آزمودنیها
199

خودتنظیمی
هیجانی

1/949

19

199

مارطتر ک در جدول فتق شا ده ی شیتد ایدار آلفیای کرونلیاخ بیرای تغییر
رضایت شغمی برابر با  1/391و تغیر هتدتنظیمی یجانی  1/131یباشد ک اد ایدار
تدح آرک  1/11است باتتر است .پس یتتار گفیت کی اجیزای درور تغیر یا دارای
ملستهی والی ستند.

ب نظیتر جمیعآوری داده یا بیا راجیع حضیتری قایق بی اداراه سیتادی 311
پرسشنا

تناسب با حجم نمتن در یر واحید ییار کارکنیار تتدییع گردیید .در ایین

پشو ش جهت تتصیف داده ای جمعآوریشده اد انتا شاهص یای آ یاری تتصییفی
رابط بین تغیر ای پشو ش اد ضریب ملستهی پیرسیتر بیین تغیر یا اسیتفاده شید.
برای آد تدر فرضی اد روش آ اری استفادهشده است .بیدینصیتره کی هیتدتنظیمی
یجانی ب ونتار تغیر پیشبین و رضایت شغمی ب ونتار تغیر یال در نظیر گرفتی و
وارد ادل ی رگرسیتر شدند .جا

تردبررسی شا ل  311نفر بتدند و یافت ا نشیار

ید د ک :
 ادنظر جنسیت با تتج ب تجزی وتقمیل داده ا  881نفر ( 93درصد) ادپاسخهتیار را دنار و  811نفر ( 21درصد) را ردار تشکیل دادهاند.
 ادنظر سن با تتج ب تجزی وتقمیل داده ا  82نفر ( 9/1درصد) اد پاسخهتیار دررده سنی  32-31سال 91 ،نفیر ( 81/3درصید) در رده سینی  21 – 31سیال 823 ،نفیر
( 21/3درصد) در رده سنی  22 – 28سیال و  11نفیر ( 31/2درصید) در رده سینی 22
سال ب بات قرار دارند.
 ادنظر یزار تقصیاله با تتج ب تجزی وتقمییل داده یا  21نفیر ( 82درصید) ادپاسخهتیار دارای در

تقصیمی فتق دییامم 813 ،نفیر ( 21/1درصید) دارای یدر

تقصیمی لیسانس 823 ،نفیر ( 21/3درصید) دارای یدر تقصییمی لیسیانس 28 ،نفیر
( 82/2درصد) دارای در تقصیمی فتقلیسانس و  9نفر ( 8/3درصید) دارای یدر
تقصیمی فتقلیسانس و باتتر یباشند.
 ادنظر سابا ی هد ت با تتج ب تجزی وتقمییل داده یا  83نفیر ( 9/2درصید) ادپاسخهتیار  2سال و کمتر 32 ،نفر ( 22/2درصد) بین  1تیا  81سیال 831 ،نفیر (92/1
درصد) بین  88تا  82سال 92 ،نفیر ( 81/3درصید) بیشیتر اد  82سیال سیابا هید ت
دارند.

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

ادجمم جداول فراوانی ،درصد فراوانی ،انتا نمتدار ا استفاده شید .بی نظیتر بررسیی
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جدول شماره  )2یافتههای توصیفی مقیاسها و زیر مقیاسهای موردمطالعه در گروه نمونه

مقیاس و زیر مقیاسها

تعداد

رضایت شغلی
زیر مقیاس رضایت شغلی
زیر مقیاس خودتنظیمی
هیجانی
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009

نظام پرداخت
نوع شغل
فرصتهای پیشرفت
جوسازمانی
سبک رهبری
شرایط فیزیکی
عدم پذیرش پاسخ
دشواری رفتار هوشمند
دشواری کنترل تکانه
فقدان آگاهی
دسترسی محدود به
راهبرد هیجانی
عدم وضوح هیجانی

میانگی

انحراف

ن

معیار

کمینه

بیشین
ه

199

99/09

09/49

10

41

199
199
199
199
199
199
199
199
199
199

00/10
09/19
01/99
00/91
4/99
00/19
09/00
09/19
09/91
09/11

0/11
0/19
0/19
0/11
0/91
0/99
1/11
0/09
1/99
1/99

9
9
1
1
9
9
00
9
9
09

09
04
09
4
09
09
19
10
19
14

199

19/91

1/99

09

99

199

09/49

1/49

9

19

مانهتن ک در جدول  3نشار ید د نمراه افراد گروه نمتن در ایاس رضیایت
شغمی دارای یانهین  29/89یباشد در ایاس هتدتنظیمی یجانی یانهین افراد گروه
نمتن  13/92یباشد و بیشترین یانهین ربتب ب هرده ایاس دسترسیی قیدود بی
را لرد یجانی ( )39/93و کمترین ربتب ب هیرده اییاس دشیتاری رفتیار تشیمند
( )82/31یباشد.

 .4یافتهها
برای آد تدر فرضیی اد تقمییل رگرسییتر اسیتفادهشیده اسیت ،بیدینصیتره کی
هتدتنظیمی یجانی ب ونتار تغیر پیشبین و رضایت شغمی ب ونتار تغیر یال

وارد

ادل ی رگرسیتر شدند .جدول  2شاهص یای آ یاری یدل رگرسییتر و جیدول 9

ضرایب رگرسیتر برای پیشبینی رضایت شغمی تتسط تغییر هیتدتنظیمی یجیانی را
نشار ید د.

جدول  )9مدل رگرسیون و شاخصهای آماری خودتنظیمی هیجانی برای پیشبینی رضایت
شغلی

خودتنظیمی
هیجانی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1991/91

0

1991/91

سطح

F

معناداری
1/110

04/90

تغیر ستال :هتدتنظیمی یجانی
تغیر ال  :رضایت شغمی
جدول  )4ضرایب رگرسیون خودتنظیمی هیجانی برای پیشبینی رضایت شغلی

متغیر

ضریب
بتا

ثابت
خودکارآمدی

T

سطح معناداری

9/99

1/110

-9/99

1/110

R

1/19
-1/19

R2

1/01

خطای
برآورد
01/44

مارطتر ک نتایم تجتد در جدول  9نشار ید د هتدتنظیمی یجیانی بی طیتر
ناداری پیشبینی کنندهی رضایت شغمی در کارکنار سیتادی بانی

تجیاری ییباشید

( p<0/001و  .)B= -0/36مچنین این نتایم نشار ید د ک حیدود  82درصید اد
واریانس رضایت شغمی تتسط هتدتنظیمی یجیانی تلییین ییشیتد؛ بی ولیارهدیهیر
افرادی ک هتدتنظیمی یجانی باتتری دارند رضایت شغمی باتتری دارند.
جدول  2شاهص ای آ اری دل رگرسیتر و جیدول  1ضیرایب رگرسییتر بیرای
پیشبینی رضایت شغمی تتسط ؤلف ای هتدتنظیمی یجانی را نشار ید د.

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

مدل

009

009

جدول  )5مدل رگرسیون و شاخصهای آماری مؤلفههای خودتنظیمی هیجانی برای پیشبینی
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رضایت شغلی

مدل

8

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

9199/99

9

0141/99

سطح

F

معناداری
1/110

9/19

جدول  )6ضرایب رگرسیون مؤلفههاي خودتنظیمي هیجاني براي پیشبیني رضایت شغلي

متغیر

ضریب
بتا

ثابت

T

سطح
معناداری

9/11

1/110

عدم پذیرش پاسخ

1/19

-1/91

1/191

دشواری رفتار هوشمند
دشواری کنترل تکانه
فقدان آگاهی
دسترسی محدود به راهبرد
هیجانی
عدم وضوح هیجانی

1/01
1/91
1/19

1/99
1/01
-0/11

1/191
1/10
1/119

1/99

1/94

1/019

1/99

1/10

1/110

R2

R

1/19

خطای
برآورد

1/04

01/99

مانهتن ک نتایم جیدول  1نشیار یید ید بی نظیتر بررسیی تینبیر ؤلفی یای
هتدتنظیمی یجانی برای پیشبینی رضایت شغمی در کارکنار ستادی بانی
روش تقمیل رگرسیتر ،ی

تجیاری اد

دل ارائ شده است .اد بین ؤلف ای هتدتنظیمی یجانی،

ؤلف ی ودح پذیرش پاسخ در سطح  1/112ب طتر ثلت و ناداری قادر ب پییشبینیی
رضایت شغمی در کارکنار ستادی بان
آگا ی و ودح وضت

تجاری یباشند و مچنین ؤلفی یای فایدار

یجانی در سطح  1/18ب طتر ثلت و ناداری قادر ب پیشبینیی

یجانی ،دشتاری کنترل تکان و دشتاری رفتار تشیمند تینبیر نیاداری بیر رضیایت
شغمی کارکنار ستادی بان

تجاری نداشیت اسیت .در جمیت  83درصید اد وارییانس

رضایت شغمی تتسط فادار آگا ی ،ودح وضت
یشتد ،ب ولارهدیهر کارکنار ستادی بان

یجانی وویدح پیذیرش پاسیخ تلییین

تجیاری کی هیتدتنظیمی یجیانی بهتیری

دارند رضایت شغمی باتتری دارند.

 .5بحث و نتیجهگیری
در ایین پیشو ش بر اساس نظری گارتنر ( )3181هتدتنظیمی یجیانی را بی ونیتار
ی

فهتح چندب دی در نظر گرفتی ییشیتد کی شیا ل :آگیا ی و شیناهت و فهییم
یجانیاه؛ پیذیرفتن یجانیاه؛ تتانیایی بیرای کنتیرل رفتار ای تکانشی و وممکرد بیر

اساس ا داف طمت

وقتیک

یجاناه نفیی تجربی ییشیتند؛ تتانایی در استفاده اد

تنظیم یجانی ک ب وسیم استفاده اد استراتشی ایی ک پاسیخ یای یجیانی را در یی
حالت ان طافپذیر شکل یی د نید ،یی باشید .فیلیت نسیلی یکییی یییا میی اییین
تتانیایی یا ،دشتاری در تنظیم یجانی را نشار هتا د داد .بی طیتریکی قاایار بییر
ایین باورنید کی تنظییم یجانی وا ل کمیدی و ت ییینکننییده در بهزیییستی روانییی و
کیارکرد ابیربخش اسیت (باباهانی و رحیمی.)8231 ،
برای آد تدر این فرضی اد تقمیل رگرسیتر استفادهشیده اسیت ،بیدینصیتره کی
هتدتنظیمی یجانی ب ونتار تغیر پیشبین و رضایت شغمی ب ونتار تغیر یال

وارد

ادل ی رگرسیتر شدند .نتایم تجتد در جیدول  82-9نشیار یید ید هیتدتنظیمی
یجانی ب طتر ناداری پیشبینی کنندهی رضایت شغمی در کارکنار ستادی ی

بانی

تجاری یباشد ( p<0/001و  .)B= -0/36مچنین ایین نتیایم نشیار یید ید کی

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

رضایت شغمی در گروه نمتن یباشد و تنها تغیر یای دسترسیی قیدود بی را لیرد

004

حدود  82درصد اد واریانس رضایت شغمی تتسط هتدتنظیمی یجانی تلیین یشیتد؛
ب ولارهدیهر افرادی ک هتدتنظیمی یجانی بیاتتری دارنید رضیایت شیغمی بیاتتری
دارند .در مین راستا باباهانی و مکارانش ( )8231پیشبینی رضایت شغمی بر اسیاس
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 011هتدتنظیمی یجانی و کانیسم ای دفاوی در کار نیدار اداره بهزیسیتی اسیتار تهیرار،
ایهیت و مکارانش ( )3189استراتشی ای تنظیم وتاطف ب ونتار پیشبین رضیایت اد
دندگی در یار دانشجتیار دانشیهاه ،لیی و مکیارانش ( )3182تینبیر هیتدتنظیمی بیر
رضایت شغمی و تمایل بی تیر هید ت ییار کار نیدار بخیش اورکانیس ،براکیت و
مکارانش ( )3181تتانایی هتدتنظیمی یجانی ،هستهی و رضایت شغمی یار ممار
بریتانیایی نیز ب این نتیج رسیدند ک هتدتنظیمی یجانی باوث کا ش هستهی فیرب
و افزایش رضایت شغمی کارکنار یگردد.
انسار تجتدی است ک اد رفتار پیچیده برهتردار است ب گتن ای ک گاه و بیگیاه
اد بیار واق یت در شرایطی ک فکر یکند مکن است ب نفع او نلاشد ،هتدداری کنید.
ب اینومت تقایااه ومتح انسانی با شکالتی تاج است .در این تقایق نیز نظییر یر
تقایق دیهری قدودیت ایی وجتد داشت ک بر کمییت و کیفییت داده یا تنبیرگیذار
بتدهاند .قدودیت ای تقایق ولاره بتدند اد:
 .8در جا

ا پشو ش و تقایق جایهاه رفیع و واق ی هتد را پیدا ننمتده و ب این

ا ر هم کمتر تتج گردیده است و بیشتر ترد بی هری واقعشده است ،درنتیج ،
شکاله بسیاری برای قااین و دانشجتیار ایجاد یکند ک باوث طتتنی شدر
د ار اجرای طر ای طال اتی و گاه بینتیج اندر آر ا شده و درنهایت تجب
بات رفتن زین فرصت طر ا و پشو ش ا یگردد ک اد آر جمم
بیحتصمهی پاسخد ندگار ،شغم کاری ،حاکمیت رو

یتتار ب

قافظ کاری و ترس اد

وتاقب پر کردر پرسشنا  ،ب ضی تاقع کتمار واق یت ،نهاه باداری ب تقایق،
ناا ید بتدر ب نتایم تقایق و ولث پنداشتن کار تقایای و ...اشاره نمتد.

.3

قدودیت ذاتی پرسشنا  ،دیرا پرسشنا

آ اری

مکن است نتتاند نظراه جا

را ب درستی ن کس کند.
 .2ودح وجتد دسترسی ب

نابع کتابخان ای ،ااته ،جاله و سایت ای

تلر

.9

قدودیت روش جمعآوری داده ا :ابزار بکار رفت در این تقایق پرسشنا بتد و
افراد مکن است ب دتیل ختمف واق یت ا را ن کس نکنند ،برای رفع این
کملتد بهتر بتد اد صاحل و شا ده یا سایر تارد در صتره ا کار استفاده شتد
ک ب دلیل قدودیت ای د انی ،نابع و ا کاناه این ا ر یسر نشد.
با تتج ب تجزی وتقمیل ای صتره گرفت و نتایم حاصل اد تقایق و با نظر ب

بقث و بررسی درباره نتایم حاصل اد آد تر فرضیاه تقایق و نها ی ب تقایااه
دیهرار ،پیشنهاداتی در جهت افزایش رضایت شغمی اد طریق بهلتد هتدتنظیمی
یجانی ارائ یشتد ک ب شر دیر است:
در ی

جمعبندی با تتج ب نظراه صاحبنظرار تتصی یشیتد ب نظتر بهلییتد

رضایت شغمی در ساد ار ا ،دیرار و سئتتر بییا اسییتفاده اد رفتار ییای پیشیهیران
ادجمم نظرسنجی ستمر اد کارکنیار ،آسییبشناسیی شخصییتی و رفتیاری کارکنیار و
برگزاری جمساه بیا آر ا را در دستتر کار هتد قرار داده ،نتایم حاصیل اد آر یا را در
اهتیار دیریت ویالی سیاد ار ب نظتر تتج جدی ب وتار

و کاستی ا قرار د نید.

برگزاری جمساه با کارکنار و اهیذ پیشنهاد ا و تلدیل آر ب طر ای اجرایی ب نظتر
بهلتد رضایت شغمی نیز یتتاند یکی دیهر اد تتصی یا باشد .اد طرفیی جهیت بهلیتد
هتدتنظیمی یجانی کارکنار پیشنهاد یشتد:
با تتج ب ا میت تتانایی تنظیم یجاناه بر یزار رضایت شغمی کارکنار یتیتار بیا
بهرهگیری اد را نمایی و تکنی

ای در انی روار شناسار و شیاورار در بانی

جهیت

افزایش آگا ی و کسب هاره ای تنظیم یجانی و بی کیارگیری کانیسیم یای رشید
یافت در جهت ارتااء رضایت شغمی و ا داف فردی و ساد انی استفاده نمتد.

پیشبینی رضایت شغلی بر اساس خودتنظیمی هیجانی در کارکنان ستادی یک بانک تجاری

وممی و هارجی ک تجب اتالف وقت و زین گردیده است.
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